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Son ligger bare en drøy halvtime fra Oslo sentrum, men det 
er vanskelig å tro når du kommer dit. Rytmen er saktere, 
pulsen lavere. Trange smug og små trehus, hvor naboer 
fremdeles hilser på hverandre over stakittgjerdet. Det er som 
om du er i en sørlandsby, bare litt lengre nord.

En sørlandsby, 
bare litt lengre 
nord.

Om Son, og hva Son kan gi deg.
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Og i denne perlen er du hjertelig velkommen. Ikke lenger 
unna Oslo enn at du fremdeles fint kan jobbe der, men  
med kvaliteter hovedstaden ikke har sjans til å by på. 
Gåavstand til sjøen. Badeliv, brygge, båt, frisk luft og skog 
i umiddelbar nærhet. Kort avstand og sikre veier, både til 
barnehage og skole. Et lokalmiljø som er så lite og oversiktlig 
at barna dine trygt kan utforske det på egen hånd, men som 
likevel byr på restauranter, kaféer, gallerier og et yrende 
kulturliv. Du kan flytte inn i en splitter ny, moderne bolig, og 
samtidig bli del av en rik, mangfoldig og spennende kultur 
som strekker seg flere tusen år tilbake i tid.

Det er på tide å tenke nytt. På tide å benytte det nye 
kollektivtilbudet til det fulle, på tide å se bortenfor 
horisonten. Der ute venter hverdagsmagien!

Om Son, og hva Son kan gi deg.

#sonbryggeogfiskebutikk

Son skole
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B l i r  d u  e n  s o n i n g ,  f å r  d u  e n 
k u l t u r a r v  å  v æ r e  s t o l t  a v . 

S o n  e r  n e m l i g  f u l l  a v  r i k 
 o g  s p e n n e n d e  h i s t o r i e .

Historien til Son.

Det kulturelle 
jordsmonnet i Son 
er rikt.

Son, Vestby, Akershus 1924. Fotograf ukjent. Bilder fra www.digitalmuseum.no
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1154

Det første kartet over området er fra 1154, tegnet 
for Roger den andre av Sicilia. Dette kan riktignok 
ikke stadfestes nøyaktig; kart på den tiden var 
lite detaljerte. Man kan også spørre seg hva i all 
verden en konge fra en øy i Middelhavet hadde 
med Son å gjøre. Moro er det uansett.

1150-1800

I Hollendertiden mellom 1550 og 1800 var Son en 
viktig havn for tømmerhandel mellom Norge og 
Nederland. Dette er opphavet til den spesielle 
arkitekturen som preger stedet. Son var bosted for 
flere svært dyktige handelsmenn;  
i 1670-årene hadde Son dobbelt så høye tollinn- 
tekter som Moss. Dette var en torn i siden hos den 
større naboen; Moss prøvde flere ganger å inn-
lemme Son under seg. Uten hell.

I dag

Alt dette har satt spor. Alt har skapt en kultur 
alle Soninger bærer med seg, en tilknytning til 
et sted få forlater når de først har flyttet dit. 
Det kulturelle jordsmonnet i Son er rikt; her er 
det lett å slå røtter.

Yngre 
steinalder

Den første bosetningen stammer fra 
yngre steinalder. 

1342

Den første sikre kilden er et 
diplom fra 1342 – det er ikke så 
verst det heller.

1900-tallet

På starten av 1900-tallet ble Son også en kunstnerby å regne 
med, med storheter som Ludvig Karsten og Herman Wildenvey 
som innbyggere. 

I forbudstiden ble Son omtalt som et smuglerparadis, hvor 
tønner med brennevin ble losset på torget i fullt dagslys. 
Barna i Son bygget kjelker av tomme spritdunker. Forfatteren 
Arthur Omre bodde selv i Son i en periode, og deltok selv i 
smuglervirksomheten. Romanen «Smuglere» er til dels basert 
på hans egne erfaringer.

Historien til Son.

Son i Vestby.

Son, Akershus, 1929. 
«Feruglen» på prøvetur 1929. 
6653 Neupert Oslo.

Kvinne- og mannsdrakt. Son, Vestby, 
Akershus. 1924. Voksne og barn i sommerklær. 
Spinnerigården i bakgrunnen.

Son, 10. juni 1961, 
reketråler, Kjøvangen, 
Oslofjord, fisker i arbeid.

Son, juni 2018, 
fiskere i arbeid.
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Livet i Son 
er trygt. 
Naboskapet 
er godt.

Det gode liv i Son.

Når du flytter til Skoglundkollen, får du det beste av det meste.  
En splitter ny, topp moderne og delikat bolig i et moderne 
boligfelt med lekeplasser, flotte fellesområder, fabelaktig 
beliggenhet og utsikt. Du får naboer som flytter inn samtidig med 
deg, mennesker som ganske sikkert deler mange av dine interesser, 
erfaringer og livssituasjon. Slikt blir det godt naboskap av. 
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Rundt deg på alle kanter ligger et spennende og 
morsomt lokalsamfunn, rikt på kulturopplevelser, 
butikker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, sjø- og 
båtliv. Du kommer til dekket bord; det aller, aller 
meste du kan ønske deg står og venter. Og alt er 
innen gåavstand.

Son har ca. 6000 innbyggere, med all den mod-
erne infrastruktur dette krever. Det tar 8 minutter 
å rusle til den lokale Kiwi-butikken.  
Skoler og barnehager ligger mellom 10 og 15 
minutter unna, også dette til fots. Du bruker 
omtrent et kvarter på å gå til togstasjonen, derfra 
er du i Oslo på en halvtime. Omtrent samme 
tid det tar å skumpe seg med trikk eller buss fra 
Bærum eller Groruddalen.

Livet i Son er trygt. Naboskapet er godt; nesten 
halvparten av de som bor der er barnefamilier. 
17-mai toget er i en klasse for seg. I Son trives folk 
i hverandres selskap, noe de også har god grunn 
til. Her er det nok plass til alle.

For aktive mennesker er Son midt i blinken. Det 
er et fabelaktig sted å ha hund, med et svært 
godt nett av korte og lange turer i nærområdet 
og kommunen ellers. Den unike beliggenheten 
skaper et svært rikt mangfold, her kan du både 
gå i skogen, gjennom kultivert og dyrket mark og 
langs sjøen.

Son har en lang og stolt tradisjon som kunsterby. 
På starten av 1900-tallet bodde flere betydnings- 
fulle norske kunstnere her, og dette sitter frem-
deles i veggene. Nyt en fredelig søndag på en 
av de mange spennende galleriene stedet har å 
by på; eller hva med å gi kroppen en velfortjent 
pleie? Son har et av de mest idylliske spa-hotel-
lene i landet, beliggende mellom sandstrender og 
svaberg rett utenfor sentrum.

Det gode liv i Son.

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.

soontennis.no
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L I V S S T I L

BOKORMER
Son Bibliotek ligger i sentrum av Son. 
Bibliotek er meråpent/selvbetjent alle 
dager fra kl. 06:00-23:00.

SON KULTURKIRKE
Et sted som huser et vidt spekter av 
tilbud og arrangementer. Dans, musikk, 
teater, foredrag og konserter.

BADENYMFER
Badeliv og strender i Son - Sonsstran-
da, Skutebauen, Brevikbukta, Sauhol-
men, Kjøvangen, Krokstrand, Hulvika, 
Emmerstadbukta, Gjøva.
 
BÅTLIVET
Sonskilenbåthavn, Son Gjestehavn.
 
MATEN OG UTELIVET
Hagestua er en koselig kafe som er 
kjent for sine mange intimkonserter 
med kjente artister. Ellers finner du 
steder som Solsiden Son, Sjøboden, 
Cafe Oliven, Hagestua, Son Spa, Son 
Kro.
 

S E R V I C E T I L B U D

I Son finner du ikke kjøpesenter eller 
kjedebutikker, men de små hyggelige 
butikkene som legger vekt på god 
personlig service. 

Her finner du Son blomster, Son kyst-
kultursenter, Gullich, Apoteket i Son, 
Son Rammeverksted, Son Skibshan-
dleri, Flyt, Son Optikk, Son Brygge, Son 
dyreklinikk, Thornegården frisør på 
brygga, Son Smykkeverksted og små 
gallerier.

F R I T I D S A K T I V I T E T E R

SOON SEILFORENING -  100 ÅR  
I  2019
Har over 400 medlemmer, hvorav 118 
barn og ungdom. Siren Sundby OL 
gull, flere VM gull - sist 2018 av Claus 
Landmark. Soon Seilforening har som-
merleir.

SOON TENNISKLUBB
320 medlemmer, Grusbaner, innendørs 
hall, strandbane på Son stranda. Klub-
bturneringer, sommerleir.

SON CHEERLEADING REBELS
SC Rebels er fra 1 – 10 klasse, aktivt 
konkurranse miljø for de eldste og 
oppvisninger for yngste.

HSV FOTBALL
HSV Fotball er en sammenslåing av 
Hølen IK, Soon IF, Vestby IL (fotball). 
Klubben ble stiftet i 2009, og defi-
neres som en felles klubb for hele 
kommunen, har tre kunstgressbaner og 
2 gressbaner, 750 aktive spillere,  
75 lag.

SON HÅNDBALLKLUBB
250 aktive medlemmer i alderen 6 år 
til senior

SON SLALOMKLUBB
ble stiftet i 1972 og har i dag rundt 
800 medlemmer, snøkanon, skitrekk, 
ligger i gangavstand for de fleste i Son. 
Også lysløyper langrenn.

KONDISHUSET
Treningsstudio og gruppetimer.

SON SPA
treningsstudio, gruppetimer, basseng

SOON GOLFKLUBB
Golfbanen fremstår i dag som en 
trivelig, lokal klubb-bane, men den til-
fredsstiller også de krav det stilles til 
å huse større konkurranser og arrange-
menter.

SOON CK SYKKELKLUBB
Son CK er en lokal sykkelklubb til-
hørende i Son og omegn. Son CK er 
en aktiv klubb innen terrengsykling 
og landevei. En klubb som passer og 
er åpen for alle som vil drive med 
sykling, uansett nivå.

SOON TRIATHLONKLUBB
Triatlon – Son triatlonklubb, tilbud 
for alle aldere, arrangerer stor konkur-
ranse og folkefest i Son sentrum hver 
sommer.

Alt det Son har å by på

For aktive  
mennesker er Son 
midt i blinken.
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Son skole 1-7 kl 1 ,2 km

Brevik skole 1-7 kl 4 km

Grevlingen skole og kultursenter 8-10 kl 1 ,4 km

Malakoff vgs - 12 ,7 km

Vestby vgs - 13,1  km

Deør barnehage 0-5 år 0,8 km

Vestby naturbarnehage avdelign Son - 1 ,3 km

Grevlingen barnehage 1-6 år 1 ,4 km

OPPLEVD TRYGGHET:  9,1  /10

V E L D I G  T R Y G T

OSLO LUF THAVN

94,8  km

MOSSEPORTEN SENTER /

VESTBY STORSENTER

10,1 km / 11,8 km

KIWI SLETTA /

 KIWI SON

0,7 km / 1,9 km

TORP SANDEFJORD LUF THAVN

62 ,3  km

KIWI SON /

MENY MOSSEPORTEN

1,9 km / 10,1 km

MIX KIOSK & SPILL  /

MIX KLEIVA FRUKT & TOBAKK

1,9 km / 10,5 km

SONSVEIEN

1 ,8  km

APOTEKET I  SON /

APOTEK 1  MOSSEPORTEN

1,7 km / 10,1 km

SHELL TEGNEBYHOLTET CIRCLE  / 

K MOSSEPORTEN

1,9 km / 10 km

EINERVEIEN

0,6 km

SON VINMONOPOL /

VESTBY VINMONOPOL

1,8 km / 12,3 km

SOON TRENINGSSENTER /

FRISKIS  & SVETTIS  VESTBY

3,1 km / 3,8 km

NABOSKAPET:  7,4  /10

G O D T  V E N N S K A P
KVALITET PÅ SKOLENE:  9  /10

V E L D I G  B R A

V U R D E R T  A V  2 6  L O K A L K J E N T E

T R A N S P O R T

S E R V I C E T I L B U D

A N B E F A L T  F O R

FAMILIER MED BARN,  ETABLERERE ,  HUSDYREIERE ,  GODT VOKSNE OG ELDREBJØRKLIA

MARKLIA

LØVHAGEN

KANTARELLSVINGEN

FURUTOPPEN
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Det at ingen andre har bodd i huset før deg, gir 
en helt spesiell følelse, men det er også mange 
økonomiske fordeler ved å kjøpe ny bolig.

Lave omkostninger i forbindelse med kjøp 
Dersom du kjøper ny bolig betaler du kun 
2,5 prosent av tomteverdien i dokumentavgift til 
staten – ikke 2,5 prosent av hele kjøpesummen 
som ved bruktbolig.

Ingen budrunder
En annen fordel ved å kjøpe ny bolig er at du 
slipper hektiske budrunder som kan øke prisen  
på boligen. 
Du kjøper boligen til fastsatt pris.

Ingen oppussing
Alt er nytt, og du slipper dermed uforutsette 
utgifter til oppussing, og all tid og krefter dette 
medfører.

Mer miljøvennlig – lavere strømregning
En ny ABC HUS bolig bygges blant annet med  
balansert ventilasjon som sørger for at ny frisk, 
filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, sove- 
rom og oppholdsrom. Dette fjerner fuktig og  
forurenset luft og reduserer energikostnadene 
ved at du bruker mindre energi til oppvarming.

Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand. Du har 
fem års reklamasjonsrett på boligen din.

God tid til innflytting
Du får god tid til å planlegge flyttingen og selge 
din gamle bolig. I forkant av et boligkjøp er det 
en rekke valg og forhold som skal vurderes.

Fordeler ved å kjøpe nytt

Det er mange 
fordeler ved å 
flytte inn i en helt 
ny bolig.

D u  e r  a l l t i d  v e l k o m m e n  t i l 
å  t a  k o n t a k t  d e r s o m  d u  ø n s k e r  m e r 
   i n f o r m a s j o n  o m  f o r d e l e n e 
 v e d  å  k j ø p e  n y  b o l i g .
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Let the good
life begin,
the 
SONer
the 
better.
SKOGLUNDKOLLEN.NO

Let the good
life begin,
the 
SONer
the 
better.
SKOGLUNDKOLLEN.NO
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S a l g s t r i n n  C

SKOGLUNDKOLLEN.NO

MARKLIA

PÅ EVENTYR I 
MARKLIA
Om det første byggetrinnet. 
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BARN SKAL ALLTID 
HA EN SNARVEI 
HJEM
Intervju med arkitekten. 

Side 10-11

Hva sier ABC-hus.
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BOLIGENE
Salgstegninger og bildeserie 
av boligene. 
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Side 28-31
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.

MARKLIA

KANTARELLSVINGEN

FURUTOPPEN
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Martin Bauer   932 03 565   martin.b@fossco.no   Michael Pindsle   957 33 316   michael.p@fossco.noKontakt megler:
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De første boligene på Skoglundkollen er skreddersydd for 
barnefamilier. Her blir det godt å vokse opp, med like stor 
vekt på både eventyret og tryggheten.

På 
eventyr i 
Marklia

Om det første byggetrinnet.

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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Husene blir moderne, arealeffektive og spennende, 
skreddersydd for et aktivt liv.
Skoglundkollen er et ideelt sted å bygge hus på; terrenget 
ligger helt naturlig til for plassering av boligene mot syd 
og øst. Dette gir perfekte sol og lysforhold gjennom hele 
dagen. Det blir en oppvekst uten biler – alle garasjene blir 
lagt under bakken, med en felles oppgang for alle. Små 
stier knytter feltet sammen. Fra første etasje er det tilgang 
rett ut mot terreng. 
Store vindusflater gir maks utbytte av de flotte  
lysforholdene, og takene er formet for å gi naboene bak  
maks glede av lyset. Det skal bli et område som legger  
opp til naboskap som blir til vennskap, med fellesområder    
og lekeplasser. Og mellom byggene og rett utenfor ligger  
uberørt natur, omgivelser som faktisk kan klare å lokke  
barna vekk fra spillkonsoller, pader og smarttelefoner.  
Og det er en sjelden verdi å ha i nærheten.

Om det første byggetrinnet.

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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B a r n a  s k a l 
a l l t i d  h a 

e n  s n a r v e i  h j e m .

«I boliger som dette er det ekstra viktig å tenke 
på god plassutnyttelse,» sier arkitekt Håvard B. 
Olsen og vet hva han snakker om.
«Jeg er pappa til tre selv, og vet godt hvor  
uendelig mye stash det å ha barn trekker med seg 
inn i et hus. Derfor har jeg tegnet disse boligene 
med ekstrem fokus på å utnytte plassen maks. 
Lagringsplass under trappen, åpen kjøkkenløsning 
som fremdeles gir et avskjermet miljø, benk langs 
veggen i stua, smarte baderomløsninger.  
Soverommene er plassert oppe, med en tv-stue 
som kan gjøres om til ekstra soverom. Nede går 
du rett fra boligen ut i terrenget, slik at gresset, 
trær og busker blir en naturlig forlengelse av stuen 
når vær og sesong tillater det. Elegant, moderne, 
praktisk og smart. Det har vært mantraene jeg 
har jobbet ut fra. Utnyttelse av rommet utenfor 
er like viktig som inne, jeg har planlagt det slik at 
alle boligene skal ha de samme kvalitetene. Her 
blir det ikke noe A eller B-lag, alle skal bo like 
bra. Terrenget er perfekt for formålet, husene vris 

naturlig mot sollyset, og en naturlig høydefor- 
skjell gjør at ingen bygg vil ligge i skyggen av 
huset foran. Dette har jeg også tatt hensyn til når 
jeg har tegnet takene, de er vinklet slik at naboen 
bak får maks glede av solen. Og det blir helt 
bilfritt! Garasjene er plassert under bakken, alle 
kan bevege seg fritt mellom husene uten å være 
redd for biler. Skoglundkollen blir liggende i et 
fantastisk vakkert naturområde,» avslutter han. 
«Og dette har jeg ønsket å ta godt vare på. Det 
skal være godt med natur mellom husene, også 
når de neste byggetrinnene kommer. Små stier, 
fellesområder og lekeplasser skal gjøre  
Skoglundkollen om til en liten landsby. Og det 
blir fin avstand mellom husene! Barna skal alltid 
ha en snarvei hjem.»

Intervju med arkitekt Håvard B Olsen, Vårdal Arkitekter.
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Let the good
life begin,
welcome
inside.
SKOGLUNDKOLLEN.NO

«Dette er på mange måter et pilotprosjekt,» sier 
Pål Andreas Pedersen, ABC-hus. «Et av de første i 
sitt slag som tilbyr en fullverdig rekkehus-løsning 
i her, og i dette markedet. For denne målgruppen 
har alternativene begrenset seg til forstedene 
rundt Oslo. Stadig lengre unna sentrum etter 
hvert som prisene har blitt presset i været, men 
like fullt en del av storbyen med alt dette kan 
føre med seg. Her kan vi tilby noe helt annet. 
«Sørlandsidyll» høres kanskje ut som en forslitt 
floskel, og særlig når den brukes om et sted som 
faktisk ikke ligger på Sørlandet. Men Son klarer 
faktisk å tilby kvaliteter du ikke finner noen andre 
stedet så nær Oslo. Med dagens effektive  
kollektivtilbud er det uproblematisk å ha jobben 
sin i Oslo, men hjertet sitt et helt annet sted. 

Disse boligene er som skapt for småbarnsfamilier 
som drømmer om noe annet, en hverdag i om- 
givelser hvor hvilepulsen ligger lavere og barna 
kan gå i sentrum uten å risikere noe annet enn å 
få småstein i skoen sin. Son har så mye å gi hele 
året, både for barn og voksne, at det faktisk blir 
litt feil å bare snakke om boligene vi utvikler på 
Skoglundkollen. De blir fabelaktig fine, misforstå 
meg rett» sier Pål Andreas avslutningsvis. «Men 
det er bare en del av pakka du får ved å flytte hit. 
En del av en sjeldent fin pakke»

Intervju med Pål Andreas Pedersen, ABC-hus.

M e d  d a g e n s  e f f e k t i v e  k o l l e k t i v t i l b u d  e r
d e t  u p r o b l e m a t i s k  å  h a  j o b b e n  s i n  i  O s l o , 

m e n  h j e r t e t  s i t t  e t  h e l t  a n n e t  s t e d .
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Etasje 1Etasje 1

Etasje 2Etasje 2

C11

C2
C1

C12

C3

C6

C13

C4

C7
C9

C17

C15
C14

C5

C8
C10

C18

C16

C11

C2
C1

C12

C3

C6

C13

C4

C7
C9

C17

C15
C14

C5

C8
C10

C18

C16

Marklia / Felt C

Rekkehusnr. C02, C03, C04, C07, C09, C12, 
C13, C14, C15, C16 og C17

BRA 118 kvm

P-rom 110 kvm

Etasjer 2

Sportsbod ca. 5 kvm

Marklia / Felt C

Rekkehusnr. C01

BRA 118 kvm

P-rom 110 kvm

Etasjer 2

Sportsbod ca. 5 kvm

BOD
4,1 m2

C01_1ETG

BAD
3,3 m2

STUE/KJØKKEN
43,2 m2

TERRASSE
17,9 m2

VINDF.
5,8 m2

BOD
3,0 m2

TV/TRAPP/GANG
19,4 m2

SOVEROM 1
8,0 m2

SOVEROM 2
11,1 m2

SOVEROM 3
7,2 m2

C01_2 ETG

BAD 
5,6 m2

BOD
3,0 m2

TV/TRAPP/GANG
19,4 m2

SOVEROM 1
8,0 m2

SOVEROM 2
11,1 m2

SOVEROM 3
7,2 m2

C01-C18_2 ETG

BAD 
5,6 m2

BOD
4,1 m2

C02-C04,C07,C09,C12-C17_1ETG

BAD
3,3 m2

STUE/KJØKKEN
43,3 m2

TERRASSE
17,4 m2

VINDF.
5,8 m2
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Etasje 1Etasje 1

Etasje 2Etasje 2

C11

C2
C1

C12

C3

C6

C13

C4

C7
C9

C17

C15
C14

C5

C8
C10

C18

C16

C11

C2
C1

C12

C3

C6

C13

C4

C7
C9

C17

C15
C14

C5

C8
C10

C18

C16

Marklia / Felt C

Rekkehusnr. C06 og C11

BRA 118 kvm

P-rom 110 kvm

Etasjer 2

Sportsbod ca. 5 kvm

Marklia / Felt C

Rekkehusnr. C05 og C08

BRA 118 kvm

P-rom 110 kvm

Etasjer 2

Sportsbod ca. 5 kvm

BOD
3,0 m2

TV/TRAPP/GANG
19,4 m2

SOVEROM 1
8,0 m2

SOVEROM 2
11,1 m2

SOVEROM 3
7,2 m2

C01-C18_2 ETG

BAD 
5,6 m2

BOD
4,1 m2

C05,C08_1ETG

BAD
3,3 m2

STUE/KJØKKEN
43,3 m2

TERRASSE
17,4 m2

VINDF.
5,8 m2

BOD
3,0 m2

TV/TRAPP/GANG
19,4 m2

SOVEROM 1
8,0 m2

SOVEROM 2
11,1 m2

SOVEROM 3
7,2 m2

C01_2 ETG

BAD 
5,6 m2

BOD
4,1 m2

C06,C11_1ETG

BAD
3,3 m2

STUE/KJØKKEN
43,2 m2

TERRASSE
17,9 m2

VINDF.
5,8 m2
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Etasje 1

Etasje 2

C11

C2
C1

C12

C3

C6

C13

C4

C7
C9

C17

C15
C14

C5

C8
C10

C18

C16

Marklia / Felt C

Rekkehusnr. C10 og C18

BRA 118 kvm

P-rom 110 kvm

Etasjer 2

Sportsbod ca. 5 kvm

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.

BOD
3,0 m2

TV/TRAPP/GANG
19,4 m2

SOVEROM 1
8,0 m2

SOVEROM 2
11,1 m2

SOVEROM 3
7,2 m2

C01-C18_2 ETG

BAD 
5,6 m2

BOD
4,1 m2

C10,C18_1ETG

BAD
3,3 m2

STUE/KJØKKEN
43,3 m2

TERRASSE
17,4 m2

VINDF.
5,8 m2
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.

    B o l i g e n e  e r  t e g n e t 
m e d  e k s t r e m  f o k u s 

p å  å  u t n y t t e 
                 p l a s s e n  m a k s .

L a g r i n g s p l a s s  u n d e r  t r a p p e n , 
b e n k  l a n g s  v e g g e n  i  s t u a , 

s m a r t e 
b a d e r o m l ø s n i n g e r . 

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse. Utsikten vises fra C6 og C7.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.

PROSPEKT NR  3 / 2020 — SKOGLUNDKOLLEN, 1555 SON

PROSPEKT NR  3 / 2020 — SKOGLUNDKOLLEN, 1555 SON

2726

MARKLIA

MARKLIA



Leveransebeskrivelse Skoglundkollen Marklia

Dette dokumentet angir den generelle 
leveransen av boligene på Felt C i prosjektet 
Skoglundkollen i Son. Utover denne beskrivelse 
og hva som inngår i leveransen, tilbyr hus 
leverandøren ABChus, tilvalg og endringer iht en 
tilvalgskatalog for prosjektet.
Leveringsbeskrivelse for boligen gjelder alltid 
fremfor tegning. Komponenter som er angitt 
med stiplede linjer på tegninger er ikke med i 
leveransen. 
Det forbeholdes retten til å foreta endringer 
i konstruksjon, materialvalg samt valg av 
leverandører og utstyr, under forutsetning av 
at dette ikke endrer opprinnelig funksjon, pris, 
kvalitet eller rominndeling.  
Toleranseklasser: Generelt leveres det etter 
toleranseklasser i henhold til NS 3420, med 
normalkrav for trehus. 

1. BESKRIVELSE AV SPORTSBOD, PARKERING, 
UTOMHUS- OG FELLES ANLEGG
 
Alle boliger har en sportsbod på 5 m2 med 
lysarmatur med sensor. 
Det opparbeides parkeringsplass i parkeringsgar-
asje. Noen hus har 2 p-plasser og noen 1 p-plass. 

For de felles utearealene der det er relativt 
flatt/plant terreng blir det lagt ferdig opparbei-
det gressplen.
Der arealene rundt husene er relativt flate/
plane blir det lagt ferdig opparbeidet gressplen. 
Øvrige skrånende utearealer blir enten 
grovplanert med stedlige masser, alt. anlagt 
med overflate som er egnet for skrått terreng, 
eller som naturtomt. Støttemurer oppføres der 
hvor terrengtilpassing ikke lar seg arrondere m. 
stedlige masser. Gangadkomst- veier for hele 
boligprosjektet blir asfaltert.

Uteplasser/terrasser for boligene vist på 
salgstegning vil bli utført i impregnert tregulv. 
Noen deler av uteområdene ut for boligenes 
terrasser vil bli tinglyst som eksklusive bruksrett 
for hver bolig. Det opparbeides gressplen der 
arealene rundt husene er relativt flate/plane. 
Skrånende deler blir enten grovplanert med 
stedlige masser, alt. anlagt med overflate som er 
egnet for skrått terreng. Beplanting besørges/ 
bekostes av kjøper.

Felles innkjørselsveier og besøksparkering blir 
anlagt i henhold til tegning og asfaltert.
Det leveres nødvendig belysning av inne på 
sameiets felles adkomstveier, og p-plasser, 
i garasjeanlegget med trappeadkomst mm. 
Driften av felles strøm, vei og infrastruktur blir 
overtatt av sameiet.

Veilys leveres i hovedveiene for prosjektet, som 
skal overtas av Vestby kommune.
Inntil kommunen overtar som eier av vei er 
sameiet pliktig til å dekke driftskostnader 
gjennom medlemskap i felles velforening.
Alle påkrevde og nødvendige sikringstiltak blir 
ivaretatt. 

2. GRUNNMUR OG GULV PÅ TERRENG, 
BJELKELAG OG ETASJE-SKILLER
 
Grunnmur/gulv på terrengnivå:
Gulv på terrengnivå leveres som støpt plate 
på mark med isolasjon, ringmur og radonduk. 
Dersom boligen er i skrå terreng benyttes isolert 
grunnmur iht krav.

Etasjeskiller-/gulv-/dekke-konstruksjon:
Standard bjelkelag mellom etasjer leveres enten 
i prefabrikkerte elementer eller plassbygges. 
• Bjelkelaget prosjekteres og dimensjoneres i 
henhold til gjeldende toleransekrav. 
• Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje leveres isolert.
• Etasjeskille leveres med 22 mm fuktbestandige 
gulvsponplater som undergulv.

3. UTVENDIGE VEGGER
 
Kledning med liggende retning som vist på 
fasadetegning. Kledning og staffasje leveres i 
grunnet panel av gran. 
• Utlekking for lufting av kledning. 
• Vindtettplate og vindsperre duk. 
• Bindingsverk
• Mineralull
• Plastfolie er innv. diffusjonssperre

4. YTTERTAK
 
Det leveres med grå takpapp.

Takrenner og nedløpsrør
•  Takrenner og nedløpsrør leveres i sort plast-

belagt stål.
•  Takrennekroker og holdere for nedløpsrør 

leveres i fargen sort.
Tak isoleres, plastes og utlektes.

5. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
 
Vinduer
Vinduer med 3-lags energiglass som tilfredsstil- 
ler byggeforskriftenes (TEK 17) krav til u-verdi. 
Vinduer leveres overflatebehandlet fra fabrikk i 
farge hvit (S0502Y).
Utvendig er de kledd med alu-beslag i farge 
sort.

Hoveddør
Dørblad leveres ferdig overflatebehandlet fra 
fabrikk.
Hovedinngangsdør leveres utadslående med 
vrider, forsikringsgodkjent (FG) låskasse og 
sylinder.
Det medfølger 3 stk nøkler til hver bolig.

Balkong/terrassedør
Balkongdør leveres utadslående med glasshøyde 
iht. tegning. Dørene leveres ferdig overflate-
behandlet. fra fabrikk i farge hvit (S0502Y). 
Utvendig er de kledd med aluminium i farge 
sort. Tilfredsstiller byggeforskriftenes (TEK 17) 
krav til u-verdi.

6. INNERTAK (HIMLING)
 
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13 mm gipsplater som 
er sparklet og malt i hvit. Listefritt mellom tak 
vegg som standard.

7. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER
 
Innervegg mellom boligrom
Standard bindingsverk i varierende dimensjoner 
tilpasset bærekonstruksjoner og rørføringer, 
isolert og kledd med gipsplater som er sparklet 
og malt i hvit (S0502Y)
Innvendige vegger er isolert.

Innvendige yttervegger
Innvendige yttervegger med unntak av bad 
leveres isolert og kledd med gipsplater som er 
sparklet og malt i hvit, (S0502Y). 

Vegger våtrom
Bad 1: Det leveres baderoms-kabiner. Standard- 
flis på vegg er 30x60 cm. Tilvalg er mulig.
Det leveres opplegg for vaskemaskin og tørke- 
trommel.

Bad 2: Det leveres baderoms-kabiner. Standard- 
flis på vegg er 30x60 cm. Tilvalg er mulig.

Dører
•  Innvendige dører og karmer er ferdig over-

flatebehandlet med flat terskel. 
•  Dører av type hvit kompakt dører med  

dempelist med låskasse og vrider. Se guide for 
valg av type. 

8. INNVENDIGE GULVOVERFLATER
 
Bad 1: Det leveres flislagt gulv i 30x60 cm, mørk 
grå utførelse. Tilvalg er mulig. Dusj sone har 
nedsenk og 5x5 cm fliser. Badet blir levert som 
en kabin.

Bad 2: Det leveres flislagt gulv i 30x60 cm, mørk 
grå utførelse. Tilvalg er mulig. Dusj sone har 
nedsenk og 5x5 cm fliser. Badet blir levert som 
en kabin.

Øvrige rom:
Utover det leveres det 3-stavs 14 mm eikepar-
kett i alle oppholdsrom

9. LISTVERK OG FORINGER
 
Foringer og listverk til vinduer og dører samt 
listverk til gulvleveres overflatebehandlet i hvit 
farge fra fabrikk. 
Listverk leveres av typen slett i dimensjon 15x58. 
Listverk blir levert med synlige spikerhull.
Flikk, fuging og overmaling etter montasje er 
ikke del av leveransen. Se guide for tilvalg.

10. INNVENDIG TRAPP
 
•  Trappa leveres overflatebehandlet med hvit 

grunnede vanger, rekkverk, håndløper, og furu 
med eik toning i trinnene. 

•  Trappen leveres med lukkede trinn, Rekkverk/
håndrekke på begge sider av trappeløp.

  

11. KJØKKEN OG BAD 
 
•  Det leveres et kjøkken fra Svane. Tilvalg etter 

avtale.
Hvitevarer er ikke en del av leveransen. Se vedlegg.
Det leveres en tilpasset pakke med baderoms-
møbler som kommer frem i en egen tilvalgs 
brosjyre.

12. VENTILASJON 
 
Det leveres komplett balansert ventilasjons- 
anlegg med varmegjenvinning. 

13. SANITÆR- OG RØRLEGGERARBEID
 
Anlegget leveres som rør-i-rør system og water 
safe med 2 punkter. Nødvendig lufting for avløp 
føres over tak i egen takhatt. 
Utstyr inntegnet med stiplede/brutte linjer er 
ikke en del av leveransen.

Nedenfor angis den generelle leveransen av 
sanitærutstyr.
• Sluk i gulv på bad
•  Vannbesparende hvit vegghengt toalett med 

sete og lokk.
•  Dusj leveres med ettgreps blande batteri og 

dusjgarnityr. 
•  Blandebatteri til kjøkkenbenk type ettgreps 

svingbart komplett med uttak for oppvask-
maskin

•  Varmtvannsbereder 200 liter med barnesikring 
mot skolling med blandeventil.

•  Kran for hagevanning med 1/2” ut kaster og 
innvendig avstenging.

Det leveres dusjvegg der det er tegnet.

14. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
 
Generelt: 
Installasjonen leveres som skjult anlegg med 
innfelte hvite stikkontakter og brytere i alle 
boligrom.
På lydvegg/lydhimling og i uisolerte boder, 
kjellerrom og i garasjekjeller legges åpent anlegg 
med kabel og utenpåliggende hvite stikkon- 
takter og brytere.
Det leveres automatsikringer og jordfeilvern på 
hver kurs. Stikkontaktene leveres med innbygget 
barnevern. Bortsett fra jordingsstikkontakter for 
stasjonære bruksgjenstander som er slik plassert 
at de vanligvis ikke tilknyttes andre apparater 
(f.eks. stikkontakt for kjøleskap, komfyr o.l.). 
Anlegget er dimensjonert slik at alle oppholds-
rom kan varmes opp med elektriske ovner som 
tilkobles via stikkontakter. Utkobling av strøm-
tilførselen til komfyr/platetopp dersom det 
oppstår fare for overop¬pheting. (Komfyrvakt). 
Overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen. 
Det leveres ringeknapp, ringeklokke og trans-
formator.
Det leveres varmekabel i entre og på bad. Det 
leveres lampe i bod og sportsbod. Infrastruktur 
for ladning til El-bil i P-hus er tilrettelagt. Tilvalg 
er mulig.
Det leveres ikke øvrige armatur, belysningsutstyr 
og elektriske panelovner.

15. BRANNSIKRING 
 
Det leveres brannsluknings-apparat iht. forskrift 
og 1 stk brannvarsler pr. etasje.

16. OPPVARMING OG PEIS
 
Varmekabel i entre og bad. Varmekabler i øvrige 
rom i 1. etasje tilbys som tilvalg. 
Stålpipe og peis ovn med stålpipe leveres som 
standard. 

17. SPESIELLE OPPLYSNINGER
 
Det vil ikke bli gitt muligheter for å 
gjennomføre tilvalg til de oppgitte 
priser etter at tilvalgsfrist er utløpt.
Det opprettes ett boligsameie for samtlige 31 
rekkehus i prosjektet. Dette sameiet er ansvarlig 
for drift og vedlikehold av infrastruktur, gang-
veier, felles tekn. anlegg, lekeplass, belysning 
mm. Boligsameiet (Kantarellsvingen) er pliktig 
medlem i Skoglundkollen Driftssameie en 
felles vel-forening/ sameie for hele boligut-
byggings-området på Skoglundkollen, som skal 
drifte alle fellesfunksjoner som renovasjon, 
internett/fiberkabel-anlegg, felles lekeområder 
mm. Herunder faller rett til bruk og plikt til å 
være med å betale kostnader. 
Drifts-/realsameiet kan bare oppløses ved 
enstemmighet blant medlemmene.

18.GENERELT
 
Sjakter og nedforinger:
Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan 
medføre at kanaler, rør etc må legges åpent.  
I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventila- 
sjonsenhet er plassert på egnet sted og for-
delingsenhet for interne vannrør er i hovedsak 
plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene 
kan også være plassert i andre rom avhengig 
av planløsning. Nedsenk av himling på enkelte 
områder kan forekomme.                              

Illustrasjonsbilde. Kan avvike fra standard leveranse.
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Leveransebeskrivelse Skoglundkollen Marklia

MARKLIA - FELT C - REKKEHUS

Bolignr BRA P-ROM garasje 

C-01 118 110 2

C-02 118 110 1

C-03 118 110 2

C-04 118 110 1

C-05 118 110 1

C-06 118 110 2

C-07 118 110 1

C-08 118 110 1

C-09 118 110 1

C-10 118 110 2

C-11 118 110 2

C-12 118 110 1

C-13 118 110 1

C-14 118 110 1

C-15 118 110 2

C-16 118 110 2

C-17 118 110 1

C-18 118 110 2

1. Visning 
På abc-hus.no, finn.no eller i aviser vil du få infor-
masjon om når vi har visning av våre boligpros-
jekter. Når du kommer på visning hos oss, kan du 
få se plantegninger, illustrasjoner og snakke med 
erfarent personale for å bli kjent med prosjektet 
og boligene. Kontakt oss gjerne direkte på tlf. 99 
09 09 41, Pål Andreas Pedersen. 

2. Kjøp av bolig 
Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, 
skrives en kontrakt med ABC-HUS AS. Ved sign-
ering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen 
til betaling. ABC-Hus stiller garanti for pengene, 
i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal 
innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står 
spesifisert i kontrakten. 

3. Tilvalgsmøte 
Etter at kontrakten er undertegnet er det tid for 
å velge tilvalg innenfor gitt frist men blir enige 
om på kontraktsmøte. Du vil bli kontaktet eller 
du kontakter våre erfarne innredningsansvarlige 
til et tilvalgs møte. Her gjennomgås ABC-HUS 
sin standardleveranse  og det synliggjøres hvilke 
tilvalgs muligheter som finnes. Det blir vedlagt 
i kontraktsmøtet ett eget hefte som viser våre 
muligheter. Du vil også få informasjon om bes-
tillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at 
bestillingen innarbeides i boligen, er det viktig at 
vi mottar bestillingen innen fristen. Dere booker 
også møte med våre kvalitets underleverandører. 
På kjøkken er det Svane kjøkken og på elektro har 
dere møte med IEC Entreprenør. Dette oppsum-
meres i en endringsavtale som signeres av begge 
parter.

4. Velkommen til byggeplassvisning 
Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i 
bygget, arrangerer vi byggeplassvisning for våre 
kjøpere. Du vil også få mulighet til en kontroll av 
plassering av elektro punkter og eventuelt down-
light osv for å sikre at de kommer der de skal.

5. Befaring og kontroll 
Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, 
sendes informasjon om tidspunkt for forhånds-
befaring og overtagelse. Dere vil også få besik-
tige boligen sammen med en representant fra 
ABC-HUS. Noen uker før boligen din er klar for 
overtagelse gjennomføres en grundig sjekk av alle 
overflater og tilvalgs bestillinger. 

6. Siste innbetaling 
Før overtagelse av boligen, skal resten av kjøpe-
summen, som beskrevet i kjøpekontrakten, 
inkludert tilvalg og endringer, betales. Oppg-
jørsmegler  lager da en samlet oppstilling på hva 
som skal betales. ABC-Hus må ha bekreftelse fra 
oppgjørmegler at beløpet er på klientkonto før 
overtakelse kan finne sted.

7. Overtagelsen 
Nå kan du flytte inn! Du får nøkler, FDV til boligen 
og skjøtet tinglyses. Det er viktig for oss at du 
skal trives i ditt nye hjem. Skulle du lure på noe 
eller man oppdager at noe er galt er det bare å 
ta kontakt med oss. Vi har 5 års garanti på huset, 
men husk og meld fra så fort du skulle oppdage 
ett avvik som det er reklamasjons rett på.  Vi 
innkaller deg til en befaring på huset etter at det 
er gått ett år. Her ser man om alt er slik det skal 
være. Her lager man en protokoll som du og vi 
undertegner. Skulle det ha oppstått noe, utbedrer 
vi dette etter avtale med deg.

Slik er prosessen:

Hvordan foregår 
boligkjøpet?

Tilvalg:
Hus leverandøren ABChus og selger vil innkalle 
til møte for gjennomgang av tilvalgsmuligheter.
Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i 
undertegnet stand bestemmes av selger av 
hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet 
får kjøper normalt ca 3-4 uker til å bestemme 
seg for hvilke tilvalg som ønskes.
Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil 
være bindende 

Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg 
på bad eller kjøkken som medfører endring av 
oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr 
eller endringer av fasade. Videre vil det ikke 
være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet 
dør til skyvedør. 

Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt 
tilvalgs liste som utarbeides av selger/ABChus, 
men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så 
fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstill-
ing av prosjektet. Det gis ikke tilgang til å bruke 
andre leverandører. 
Mindre avvik mellom tegninger og skisser 
og den faktiske utførelsen av prosjektet kan 
påregnes.

3D bilder og skisser er ment som illustrasjoner 
og kan inneholde elementer som ikke inngår i 
leveransen.
Det som leveres, omfanget av dette og 
kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i 
dette dokument, samt i romskjemaet.
Selger forbeholder seg retten til den endelige 
utformingen av utomhusplanen for prosjektet.
Kjøper aksepterer at eventuelle avvik fra 
fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for 
prisavslag og/eller heving.
Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye 
bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, 
sprekker i skjøter på treverk, maling mv. og i 
materialoverganger. Dette er normalt og kjøper 
kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende 
misligholdsbeføyelser for slike forhold, med 
mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Det tas 
forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet. 

FORBEHOLD:
Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger 
med forbehold om endringer, som av selger  
anses nødvendige eller hensiktsmessige for 
å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at 
endringene forringer den generelle standarden 
og kvaliteten som er beskrevet.

Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper 
kan gjøre gjeldene missligholdssanksjoner. 
Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle 
tegninger og andre beskrivelser. 
Mindre avvik mellom tegninger og skisser 
og den faktiske utførelsen av prosjektet kan 
påregnes.
3D bilder og skisser er ment som illustrasjoner 
og kan inneholde elementer som ikke inngår i 
leveransen.
Det som leveres, omfanget av dette og 
kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i 
dette dokument, samt i romskjemaet.
Selger forbeholder seg retten til den endelige 
utformingen av utomhusplanen for prosjektet.
Kjøper aksepterer at eventuelle avvik fra 
fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for 
prisavslag og/eller heving.
Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye 
bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, 
sprekker i skjøter på treverk, maling mv. og i 
materialoverganger. Dette er normalt og kjøper 
kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende 
misligholdsbeføyelser for slike forhold, med 
mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Det tas 
forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet.
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